
Zápis z farní rady ze dne 17. 5. a 14. 6. 2009
 

 V uplynulém období se vydalo 126 100 Kč: 
 50 000 Kč záloha na zvonici 
 35 700 Kč na projekt sv. Kateřiny 
 11 400 Kč pojištění 
 29 000 Kč záloha na elektřinu 
na účtu zůstává asi 110 000 Kč

 
 16 židlí v kostele bylo opraveno během tří dnů za cenu 7000 Kč – děkujeme panu Petru 

Davidovi za zajištění 
 

 Pokračují opravy na faře. Některé staré kulisy byly spáleny. 
 Je třeba vyřešit zázemí pro divadelníky. Sklepy nejsou vhodné, protože tam je velká 

vlhkost. Kostymérna by se měla přestěhovat, aby se tato místnost mohla také 
pronajímat zájemcům. Divadelníci a jiné spolky jsou na faře zadarmo. Fara se sice 
využívá, ale nemá z toho žádný přísun peněz. Pronajímání místností skautům, 
rodinám s dětmi atd. by mohlo přinést aspoň nějaké peníze. 

 Alternativou pro umístění kostýmů je půda – na krovy by se přidělal sádrokarton, 
vznikl by podhled a na kostýmy by se tolik neprášilo, ale zamezil by se vstup na 
půdu, což se musí nějak vyřešit. 

 Tento týden by se měla dokončit oprava okapů na faře. Dohlíží na to pan Monsport. 
 Jarek Novobilský přislíbil během září natřít okna na faře. 

 
 Našla se stará opona (asi 100 let) a bylo by vhodné ji někam umístit. Nemusí se jednat o 

církevní prostory. 
 

 Ve Vyškově byly objednány nové číslice na Starou věž a měly by být připevněny během 14 
dní. Budou stát okolo 23 tisíc korun. 

 
 V sobotu 13. 6. byl proveden pořádek na farní zahradě a okolo kostela. Díky tomu je teď 

možné parkovat hned vedle kostela (před sakristií). Může se parkovat i v řadě za sebou, 
protože všichni stejně přijíždějí a odjíždějí, jen je potřeba nechat nějaký průchod k sakristii. 

 
 Uvažuje se o tom, že by se příští rok konalo ve Štramberku biřmování, pokud bude aspoň 15 

lidí starších 14 let. 
 

 Město chce před farou udělat parkovací místo, ale ve starých plánech z roku 1975 tento 
pozemek patří k faře. Musí se zjistit, zda má město na tento prostor kupní smlouvu. 


